enligt 2 kap §§ 40, 41 förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

ANMÄLAN/ANSÖKAN
SPRIDNING AV KEMISKA
BEKÄMPNINGSMEDEL
enligt 2§§kap
11,§§
1440,
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Enligt
41 förordning (2014:425)
om bekämpningsmedel

Sökande
Fastighetsägare
Namn

Organisations-/personnr

Telefon

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer och postort

E-post

Spridare
Namn

Telefon

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer och postort

Sprutbehörighet / tillstånd nr.

Giltigt t.o.m

E-post

Tillstånd söks för tiden

Spridningsplats (karta som visar det aktuella spridningsområdet ska bifogas)
Anmälan avser
Banvall

Idrottsanläggning

Område större än 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt (ej åker)

Ansökan om tillstånd avser
Tomtmark för flerfamiljshus

Gård till skola, förskola eller allmän lekplats

Skyddsområde för vattentäkt

Planerings- och anläggningsarbete

Fastighet/-er där spridning skall ske
Redovisa nedan vad som finns på eller intill den del av fastigheten/-erna som anmälan/ansökan avser
Vattentäkt, grävd eller borrad

Avstånd:

meter

Öppna diken

Avstånd:

meter

Vattendrag, sjö

Avstånd:

meter

Dagvatten- eller dräneringsbrunnar

Avstånd:

meter

Markera på kartan var dessa finns.
Markförhållanden
pH
jordart

………………………..
………………………..

mullhalt ………………………..%
Beskriv hur och när allmänheten kommer att informeras om spridningsåtgärden *

* Enligt 13 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel ska den som avser att sprida
bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt med undantag för vall och obesådd åker en vecka före
spridningen informera om denna på väl synliga anslag

Plats för påfyllning och rengörning av spruta (markera på karta)
Fastighet/-er
Typ (biobädd, tät platta med uppsamling utan avlopp eller annan konstruktion/sätt – ange eller beskriv).

Avstånd till närmaste vattentäkt, dagvattenbrunn, dräneringsbrunn, dike, vattendrag eller liknande:
…………m

Gröda och åtgärd
Bekämpning utförs mot

Tidpunkt
Namn

Preparat
Aktiv substans

Dos per
hektar*

Vid fler preparat – bifoga särskild lista
* All bekämpning ska så långt som möjligt ske behovsanpassat. Ange därför den dos som det som mest kan tänkas bli behov
av

Till ansökan ska bifogas:
Karta visande aktuella fastigheter och omgivning. Området där kemiska bekämpningsmedel ska användas ska vara
markerat. Markera även vattentäkter, öppna diken, vattendrag, sjöar, dagvatten- eller dräneringsbrunnar samt plats för
påfyllning och rengörning av spruta.
Markkarta.
Intyg på genomgången behörighetskurs och/eller tillstånd till användning av klass 1L och 2L medel

Anmälan/ansökan ska vara Miljö-,
och myndighetsnämnden tillhanda senast fyra veckor före
Drift- byggoch servicenämnden
planerad spridning.
Datum och underskrift

Personuppgifter i anmälan/ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kommer att
registreras iskickas
Miljö-, byggAnsökan
till: och myndighetsnämndens register, som är tillgängliga för allmänheten.
Hallsbergs kommun, Drift- och servicenämnden, 694 80 HALLSBERG

Ansökan skickas till:
Hallsbergs kommun
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
694 80 HALLSBERG

